Europass - životopis
Osobné údaje
Priezvisko / Meno

Kovarský Martin

Adresa

Gorkého 33, 920 01 Hlohovec, Slovensko

Telefón

0908 416421

E-mail
Štátna príslušnosť
Dátum narodenia
Pohlavie

martin.kovarsky@gmail.com
Slovenská republika
11.03.1980
muţ

Oblasť činnosti / profesia, o cestovný ruch, gastronómia
ktorú sa zaujímate
Pracovné skúsenosti
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

august 2010 - súčastnosť
executive chef

Hlavné činnosti a zodpovednosť

riadenie a organizovanie prevádzky poskytujúcej gastronomické sluţby

Názov a adresa zamestnávateľa

Accor Pannonia Slovakia s.r.o., Zámocká 38, Bratislava

Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

cestovný ruch, gastronómia
september 2009 - august 2010
executive chef

Hlavné činnosti a zodpovednosť

riadenie a organizovanie prevádzky poskytujúcej gastronomické sluţby a cestovný ruch

Názov a adresa zamestnávateľa

Hotel Gavurky ***, Sv. Martina 1400,Terchová

Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

cestovný ruch, gastronómia
jún 2005 - august 2009
Executive chef

Hlavné činnosti a zodpovednosť

riadenie a organizovanie prevádzky poskytujúcej gastronomické sluţby

Názov a adresa zamestnávateľa

Cityhotel Bratislava ***, Seberínyho 9, Bratislava

Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

cestovný ruch, gastronómia
november 2004 – máj 2005
executive chef

Hlavné činnosti a zodpovednosť

riadenie a organizovanie prevádzky poskytujúcej gastronomické sluţby

Názov a adresa zamestnávateľa

Restaurant Neuwied ****Nemecko

Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva

cestovný ruch, gastronómia

Od - do

júl 2001 - október 2004

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

kuchár - vedúci zmeny

Hlavné činnosti a zodpovednosť

príprava jedál a zabezpečovanie chodu kuchyne

Názov a adresa zamestnávateľa

reštaurácia Adriana Miháliková, Hviezdoslavova 22, Červeník

Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva
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Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

november 2000 - jún 2001
kuchár

Hlavné činnosti a zodpovednosť

príprava jedál a zabezpečovanie chodu kuchyne

Názov a adresa zamestnávateľa

Dorfschmidt Hotel**** Rakúsko

Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva

gastronómia

Od - do

január 1999

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

kuchár

Hlavné činnosti a zodpovednosť

príprava jedál a zabezpečovanie chodu kuchyne

Názov a adresa zamestnávateľa

Základná vojenská sluţba

Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva

gastronómia

Vzdelanie a príprava
Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety / profesijné zručnosti
Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu
Stupeň vzdelania v národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii
Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety / profesijné zručnosti

1995 - 1999
kuchár
príprava jedál
SOU Mojmírova Piešťany
maturitná skúška
2004
kuchár špecialista
rozšírenie si odbornej znalosti

Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu
Stupeň vzdelania v národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii
Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety / profesijné zručnosti

certifikát
2004
Majstrovstvá Slovenska v pečení pizze
získanie odborných skúsenosti

Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu
Stupeň vzdelania v národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii

certifikát

Osobná spôsobilosť
Materinský jazyk

slovenský jazyk

Ďalšie jazyky
Sebahodnotenie

Porozumenie

Európska úroveň (*)

Počúvanie

Čítanie

Hovorenie
Ústna interakcia

Písanie

Samostatný ústny
prejav

Anglický jazyk

C1 Skúsený uţívateľ B2

Samostatný
uţívateľ

B2

Samostatný
uţívateľ

B1

Samostatný
uţívateľ

B1

Samostatný
uţívateľ

Nemecký jazyk

B1

Samostatný
uţívateľ

Samostatný
uţívateľ

B1

Samostatný
uţívateľ

B1

Samostatný
uţívateľ

A2

Uţívateľ základov
jazyka

B1

(*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF)
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Organizačné zručnosti a
kompetencie

predseda klubu mladých kuchárov a cukrárov na Slovensku (KMKC) a manager juniorského národného
tímu (kuchár- cukrár)

Počítačové zručnosti a kompetencie veľmi dobré uţívateľské schopnosti Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internetové
vyhľadávanie, Mac OS X

Umelecké zručnosti a kompetencie
Vodičský(é) preukaz(y)

hra na akordeón
skupina B

Doplňujúce informácie rodinný stav – ţenatý, dve deti
Prílohy kópia výučného listu a maturitného vysvedčenia

kópia menovacieho dekrétu do funkcie predsedu Klubu mladých kuchárov a cukrárov
kópia menovacieho dekrétu predsedu odbornej hodnotiacej komisie súťaţe GASTRO JUNIOR
2010/2011
kópia menovacieho listu za člena Slovenskej komisie súťaţi v odborných zručnostiach Skills Slovakia
kópia listu MŠ SR záštita nad súťaţou Junior Nowaco Cup 2010/2011
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